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WIJNBERGEN
BIEDT U DE HELE WEEK:

NieuwNieuw
HeerlUke

zuurkoolsalade
om te stoven

Nieuw van de echte groenteman

Nieuw

Nieuw
per l

/2 klio

Nieuw

65
Nieuw

Erwtensoepgroente
lekker vers gesn. per zak

Zoete mandarijnen
zonder pit 25 stuks

Ze zjjn er weer:

Clementine mandarijnen
extra mooi formaat 15 st.

65

350

350
Kisten appels altijd voordeliger

Uit onze verkoop bloemenkas deze week

Cyclamen vol knop
2 stuks

Keuze uit diverse kleuren

450

A. W I J N B E R G E N
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD - TEL 1473

Als vanouds bekend voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

hield ik als ridder al mijn

kansen in het steekspel

,,in het vizier".

Elk tournooi was een kleur-

rijk schouwspel.

Trouwens dat is mode in

1980 ook.

Ik breek een lans voor een

bezoek aan de schitterende

modevariaties bij

rnodetyuis Q

Vakantiebonnen
voor de bouw, voor de a.s. feest- en verplichte

dagen, kunnen worden ingeleverd op

vrijdag 7 nov.
's avonds van 7 tot 9 uur bij

A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Hengelo Gld

Het bestuur FNV

Verschijnt dinsdags In

Hengelo, Keijenborg,

Velswyk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wichmond,

Vierakker

UITGAVE:

DR IJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 • Postbus 3

7255 ZG Hengelo Gld

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

DROGISTERI
LENSELINK

kerkstraat i.

Reform voeding

Gezonde voeding

Naast de reform artikelen van

Farmadiëtica, is ook het

totale pakket

van

Verkrijgbaar bij uw
DA-drogist

B. A. M. Eijkelkamp
HUISARTS KeUenborg

AFWEZIG
van 17 l.e.m. 21 nov.

Waarneming: Th. J. Hanrath,

Kastanjelaan 7 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1277

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een eigenge-
maakte rookowrst

500 gr
BALKENBBIJ

500 gr zuurkool gratis

248
298
248

500 gr BAK-
BLOEDWORST

500 gr
BLOEDBROOD

100 gr gebraden
ZEEUWS SPEK

100 gr rauwe
CASSELERRIB

500 gr
EISBEIN

150

180

375

UIT ONS SNACKBEDBIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st. 11.25

l ds gehaktballen, 20 st. 16.—

(exportkwaliteit)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 8.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr TONGEWORST

398
398

125

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
250 gr BOTERHAMWORST

275
225

125

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr GEBRADEN GEHAKT

398
398

125

298
498

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(niax. 2 kg per klant)

500 gram

hamlappen
100 gr SLAGERSHAM 180

100 gr PEKELVLEES 195

100 gr GE BR. RUNDERROLLADE 225

100 gr GEKOOKTE CASSELLERRIB 225

HAUSMACHER per stuk 295

Voor uw huisdier
2 grote HONDENWORSTEN 150

500 gr PENS 126

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

Datsun Cherry.
T «1 • /•» * f* • • /"»

H C.l BOUWMAT.CENTRUMi U.B.l
Wie bouwt ki/kt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13. Hengelo (G). Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft. Tel : 08356-3141

Veilig & sportief, zuinig & ruim.

IDATSUNI

Prijs v.a, f 12.245,- incl. BTW, af Lisse.

RUIME VOORRAAD
OCCASIONS

BV
Hummeloseweq 10 Hengelb(gïd) Tel. 05753 -2244"

Erkend VIALLE gas-inbouwstation

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

De Zilvervloot
15 t.e.m. 21-jarigen

Rente: nu 8y2%
Premie: 10%

Dé spaarvormen
voor de jeugd

Grijp
5

11 t.e.m. 14-jarigen

Rente: nu 71/2%

Premie: 5%

Dit jaar het maximum bedrag (f 480.») nog niet gespaard?

Vlug nog even doen vóór 31 december a.s.

JE „SPAART" ER WEL BIJ

Rabobank S



DROGISTERIJ
LENSELINK

kerkstraat 1.

Morny Doapak badzeep
Samen 150 gram In o.a. de geuren French Fern,
Sandalwood, Lavendel. Adviesprijs 10.10 Aküeprijs 5i50

Geurvreters
Geurvernietigende inlegzooltjes
Adviesprijs 5.50 Aktieprijs

Glearasil Tonic
Voor reiniging van de vette huid
Fles van 100 ml Adviesprijs 7.60 Aktieprijs

Lady Fresh inlegkruisjes
Verneiuwde samenstelling
50 stuks Adviesprijs 6.95 Aktieprijs

Atrix handcrème
Doos van 125 ml
Adviesprijs 3.65 Aktieprijs

Elsève shampoo
200 ml Adviesprijs 5.95 Aktieprijs

3.50

4.75

3.95

2.35

3.45

WEEKAANBIEDINGEN
U.S.A. SWEAT SHIRTS
50% katoen - 50% polyester

KINDERMAILLOTS
alle maten één prijs

NYLON JACKS
diverse modellen • dames- en herenmaten

pracht kwaliteit 19.90

6.75

69.»
Nu weer volop voorradig in zwart - marine - Bordeaux - grtys

U.S. top spijker- en corduroy broeken - 49.95

DERKSEN
GOEDERENHAL-JEANSSHOP
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

DANSEiN

Zondag 9 november

S U P E R F L Y

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Wansink Vivo Supermarkt
VOORDELIGER DAN U DENKT

vele, vele bekende merkartiklen voor VflStG IflgC pri]2

D.E. koffie rood filter, pak v. 395 v. 353

Buisman busje v. 100 v. 89

Robijn wasverzachter V/2 l 259

All

Roosvicee

Mini Mars

Cadum toiletzeep

Smith chips

Omo

Olvarit rood

H.O. havermout

Rozijnen

Honig vermicelli

Croma

D.E. zilver koffie

Bourbon

Volle dagmelk

koffer 2 kg 645

0,6 l 289

zak 289

5 stuk 259

zak 109

koffer 2 kg 548

potje 105

pak v. 135 v. 119

zakje 112

pak v. 105 v. 95

pak 75

filteren v. 403 v. 398

pak 89

liter 107

Friese Vlag goudband

( ustard Rexena

Bambix

Vim

Pinda's in dop

Dixan

King pepermunt

Kotex maxi verband

1/2 l v. 169 v. 155

400 gr 125

pak 105

bos 82

250 gr 159

koffer 2 kg 675

v. 180 v. 149

pak 298

Honig macaroni

K en G koffie

Blue Band margarine

Siam rijst

Nesquick

Ruyter vruchtenhagel

Honig bakmeel

Bote r ham worst

500 gr v. 159 v. 139

500 gr 665

pak 61

kg 258

bus 389

115

pak v. 123 v. 109

150 gr 98

Betuwe confiture

Vloeibare zeep

Olvarit blauw

Grolsch pils

Dreft afwas

Bolletje beschuit

Calvé borrelnootjes

Saroma

Bona margarine

Santusa honing

Magere schouderham 150 gr 148

Royco soep, kip-groente pak 69

Heinz tomatenketchup fles v. 194 v. 169

pot v. 209 v. 175

flacon 335

89

krat 24 pUpjes 1295

400 gr 198

rol 79

zak v. 199 v. 169

pak 49

pak 169

pot 298

Moccona poederkoffie 50 gr v. 312 v. 286

Halfvolle dagmelk liter 79

Halvamel Friese Vlag Va liter 145

Maggi aroma flacon no 3 189

Betuwe tweedrank fles v. 279 v. 239

Coca cola liter 119

Honig mie pak 189

Calvé slasaus 1/2 liter 219

En dan is dit nog maar een greep uit 't totaal.

Vergelijkt U even!! U zult tot verrassende verschillen

komen, en bovendien ook nog

Elke week extra voordeelknallers

Boodschappen worden GRATIS thuisbezorgd

Bestellingen worden voor U klaar gemaakt

Regelmatig leuke Vivo akties

Aantrekkelijk spaarsysteem met VIVO koopzegels

Sfeervolle winkel met „ouderwets vriendelijke" bediening

Wansink Vivo Supermarkt • Meer dan alleen maar voordelig

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest delen

wij U mede dat heden, nog vrij onverwacht,

van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze

zorgzame moeder, oma en schoonzuster

HARMINA BEGELINK

echtgenote van H. Groot Roessink

op de leeftijd van 78 jaar.

Hengelo G., H. Groot Roessink

Keijenborg F. H. Maalderink-Groot Roessink
A. W. Maalderink

Vorden, Ch. J. Bosman-Groot Roessink
H. J. Bosman

Harreveld, H. H. Gussinïdo-Groot Roessink
A. H. Bruil

Hengelo G., H. H. Groot Roessink
D. H. Groot Roessink-Dales

en kleinkinderen

Hengelo G., J. Groot Roessink

Hengelo Gld, 29 oktober 1980.

„'t Waarle", Gompertsdijk 2.

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag

3 november op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

A.s. vrijdag
MARKT HENGELO GLD - SPALSTRAAT

„De Kaasplank"
voor binnen- en buitenlandse kaas

l kg jong

500 gr oud

100 gr Rambol walnoot

4 metworsten
zonder kleurstof

Graag fof ziens

WIJ STAAN TOT 20.00 UUR N.M.

8.80
6.50
2.-.

10.»

Ons huwelijk op 24 oktober j.l. werd voor < > n s

tot een onvergetelijke en vrugdevolle dag,

waaraan we gaarne blijven terugdenken.

De belangstelling, hetzij bloemen, cadeaus,

gelukwensen enz., hebben hiertoe bijgedragen.

Heel hartelijk dank daarvoor.

FREDDY EN HERMIEN KANSEN

7002 GP Doetinchem, november 1980.

Caenstraat 420.

VISHANDEL

J. Hoekstra
EEFDE

A.S. VRIJDAG (Spalstraat) onze

gebakken schelvis
in de reklame

U betaalt dan geen 2.50 (de nor-

male prijs)

maar 1.50 per stuk

Signa-
lement

vaneen
goede fietser:

rijdt stevig door
trapt vederlicht

berijdt een stevig ros
in bij-de-tijdse kleuren

heeft zelden problemen
kiest dus een

GAZELLE
bij

Fa Slotboom
Kieftendorp 11

HENGELO GLD

Gazelle fietsen
rijden op
vredestein
banden

J E U G D D I E N S T
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 9 nov. a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger:

da. R. B. Nijrndijk Cnossen

Thema: werk • werkeloosheid

HOUT bestellen?
Bijenhof s bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt

Hummeloseweg 20 - Hengelo Gld • 05758-2425

Tinneroy kinderbroeken
zwart - bruin - cognac AA __

maat 110 20.75

EN TOCH IS

TEREVK
UW SLAGER

Leer succesvol autorijden!
VAMOB AUTORIJSCHOOL WEUEBS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 816 en HONDA «utomittc

Theorielessen te KeUenborg CA Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg • Tel. 1807

TE KOOP

schoenen
met bont

laarzen
met en zonder bont

regenpakken
»Ue maten

werkhandschoenen,

dakgoot, pvc-buis,

plastic en isolatie-

materiaal

ATOMICA
opslagplaats
A. GOOSSENS

Steenderenseweg 11

Hengelo Gld, 05753-2189

Willy Hoogeveen-

Ge/ti

schoonheidsspecialiste •
pedicure
Voor afspraak:

De Heurne 52 • Hengelo G.

telefoon 05753-1795

SPORT GOED

MET SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstr. 5, Hengelo C.

CENTB. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598
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slagerij

MAGERE
RUNDERROLLADE
kilo

SOEP-
VLEES 9Qfi
250gram fcwW

GEVULDE
PAPRIKA'S II 9R
100aram... l fa W100 g ram

MAGER
RUNDERGEHAKT
kilo 898
HELE

SLAGERSLEVERWORST

TONGEWORST

KATENSPECK

soo gram 1 75

ioogram75

ioogram98

MAANDAG 10 NOVEMBER:

VERSE LEVER ""o 35°DINSDAG 11 NOVEMBER:

VLEESRIBBETJES
DIEPVRIESTIPMOKILO...

wio 298
250°

WOENSDAG 12 NOVEMBER:

GEHAKT (H.O.H.) wu> 648

~ Alaag geprijsd

DREFT
VLOEIBAAR AFWAS 298
cnn/-n-im Ml l .. •• ̂ ^ ̂ ^600 gram NU

UNOX OMELETMIX
3 SOORTEN —duopack

VICTORIA WATER 7Q
f löo/1 litor\ - • "̂̂fles(1 liter)

SMELTJUS 125
pak(200gram)

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

J CALIFORNIA

GROENTE-,
KIP- OF
TOMATENSOEP

239 ot
209

LĴ I

RIEDEL

APPEL
SIENTJE
pak 1 liter
geen 179 of 159

MAAR
NU

DUYVIS

ZOUTE PINDA'S
grote zak 375 gr.,
van 339 voor 279
KLINKHAMER

GRONINGER KOEK
3 SMAKEN
van198voor

BUYS

NEGERZOENEN
pak 9 stuks,
van159voor

P.K.

KAUWGOM
4-pack,
van 189 voor...

RAIDER
pak 4 stuks,
van240voor....

COPPELSTOCK
JONGE JENEVER
flesl liternu

jonge f:
jenever ::

1295

RED BAND

TOP DROP OF
STOPHOEST
triopack,
van139voor

BOERENWIT
800 gram,
gratisgesneden..

BOLS

LIKEUREN
6 smaken
flesnu

BOLS

ADVOCAAT
fles 0.5 Itr.,
van 645voor....

BECEL

MARGARINE
kuip250gramnu..

JOLLY

MANNEQUINKWARK^
aardbeien,
400 gram, van 229 voor •

4-bordenblik
geen 79 of 69,

MAAR
NU

•«**
:'
!
»* , '"

-.'/#&*

"'***

f m '**>

Si*

VAN NELLE

PRISMA
KOFFIE
pak 250 gram
van 325 voor...

REINE VICTORIA'S
grote pot, AARTS
700gramnu

SJOELBAK
GROOT FORMAAT,
incl. 30 schijven
in lade,
van 3495 voor 2495

CLOWN
POP
•POPOU1

van 1095
voor...

BOON

ENGELS
DROP
grote baal
1 kilo
van 695 voor....

KROKODILLEN-
SPEL
van1995voor 1695

GEMARINEERDE
MOSSELEN
pot 200 gram,
van 298 voor

BIOPHAR

IMKERHONING
pot500gram

WHITE
HORSE

PUZZELS
1500 stukjes
van 1195
voor...

1BOO wewkjw»

895
II

275
SPRINKLETTES

CHOCA
KORRELS
300 gram, <•
melk of puur
van 175 voor l

WIJNGLAZEN
DIVERSE SOORTEN
OP VOET,
van198voor

DIEPVRIES

KIPPESOEPPAKKET
pak 500 gram \J*J

HERSCHI COLA
fles
1 liternu.

SCHWARZKOPF

ZEVEN KRUIDEN SHAMPOO
200 ml
normaal - vet -
anti-roos - droog,
van225voor

DESSERT
FLOWER

HAND-BODY LOTION
flacon 500 ml
+ zeep
3 soorten
van 1295
voor > 950

J-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 6/11 TOT 12/11 -1980
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qEHEEl

De tinten van deze
komposé zijn bijzonder
harmonieus op elkaar
afgestemd. Het kolbert
heeft een rugsplit,
opgestikte zakken en
leren knopen. Bijpas-
sende effen pantalon
en gebreide spencer.

DE GEHELE WEEK

bij de enige echte groenteman

125
85

165

65

35

125

2 kg harde uien

1 kg prei

2 kg Cox Orange

Woensdag

l zak hutspot

Donderdag

l zak witte kool

Vrtfdag en .zaterdag

l kg bananen

Let op de reclame in de winkel

In de bloemenafdeling grote sortering

droogbloemen

Extra reclame

snijbloemen

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop /Cu/pers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld

Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

PLANT NU HEIDE
Wcrnf o.s. zaterdag 8 nov.

krijgt u bij aankoop van

50 nerdep/anfen

1 zak tuinturf gratis

Verkoop alleen op zaterdag

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN;
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

CLAM
Verschijnt dinsdags in

Hengelo, Keijenborg,

VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wichmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 • Postbus 3

7255 ZG Hengelo Gld

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

STËVIIRD is goed in speelgoed
Dat willen wij u ondermeer bewijzen met een aantal

bijzondere aanbiedingen in speelgoed
gedurende 2 weken (tot en met zaterdag 15 nov).

Hier een deel daarvan:

Machtige HELICOPTER met draaiende rotorbladen van 39.50 v. 19.50

ROLSCHAATSEN van bekend prima fabrikaat, met dubbele kogel-

lagers en leren riemen tijdelijk 29.75

Dezelfde in bestuurbaar 39.75

BRITTAINS Ford tractor van 15.95 tijdelijk voor 9.95

De Volvo tractor van 17.50 voor 14.95

De prachtige 8-wielige aanhangwagen van 14.95 voor 9.95

OPBERGKOFFER voor Matchbox of Siku autootjes.

Brengt de kleine verzamelaar orde bij, makkelijk voor moeder

normaal 14.95 nu 9.95

Verschillende artikelen uit de BIG JIM serie en uit de serie Wiebels

Het grote DRIBBLING VOETBALSPEL is geen stangenspel, maar

werkt met grote drukknoppen en echt schoppende figuren op het veld.

Het kost normaal 157.50. We hebben een beperkte voorraad voor 95.—

Voor meisjes en hun BARBIE, FLEUR of SINDY

2 soorten prachtige poppenmeubels (ligbed, bankstel) v. 19.95 v. 9,95

HELLER is een groot merk in modelbouwdozen.

Prachtige vliegtuigdozen in verschillende soorten, w.o. K.L.M., in

prijzen van 20.— tot 30.- nu tijdelijk 17.50

De KAPSALON van play-dok kost officieel 39.95, maar wordt ook wel

lager (tot 29.95) verkocht. Wij gaan nu naar 25.—

Een mooie GARAGE van 19.95 gaat als grote blikvanger, nu tijdelijk

10.— kosten. Heel goedkoop

Een SIO BOERDERIJ met veel speel mogelijkheid van 29.90 voor 19.—

Een enorme Rico auto: TRAILER met aanhanger, lang 88 cm

bestuurbaar, van 115.— nu 69.—

Nog veel andere aanbiedingen

Zie daarvoor de etalage

WAAROM?
Om U te bewijzen wat wij bovenaan deze advertentie beweren.

Verder om de drukke Sinterklaasverkoop wat te spreiden. Daarom

moet dan ook gelden: kopen, betalen en meenemen. We kunnen be-

slist niets bewaren; we hebben al een enorm ruimtegebrek

STEVORD
GOED IN SPEELGOED

Haar bril is een stuk
van haar charme

Zij kent de waarde van in de puntjes

verzorgd zijn.

Ook haar bril is een stukje aparte

mode. Zij kiest pon smaakvol montuur

altijd bij GROOT KORMELINK, waar

een zaak vol keuze is.

De bril hoort bij de mode!

^AGROOT KORMELINK
^norlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZDLVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

RODE KRUIS

Bloedplasma-avond
De 22e bloedplasma-avond is voor

1980 vastgesteld op

vrijdag 21 november
in „ONS HUIS"

Nieuwe donors kunnen zich bij hun
huisarts opgeven

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichtinq

motorkettfngzagen,
veescheermacnines
schaatsen, messen,
zogen, motoren,
motorze/sen, motor-
maaiers, pompen

Branderhorstweg 5
Keijenborq, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

WEGGEEF PRIJZEN

dealer

f
53

'7s

"*m
fi

VOEDINGSMARKT

VAN DER MOND
RUURLOSEWEG 52 - HENGELO GLD - TEL. 1392

Datsun Cherrv
T »ï • /"» • f* • • /•%

Veilig & sportief, zuinig & ruim.

Prijs v.a. f 12.245,- incL BTW, af Lisse.

RUIME VOORRAAD
OCCASIONS

l Hummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel. 05753.2244"

Erkend VIALLE gas-inbouwstation

BV

PLANT NU UW CONIFEREN

Sa/emons/70/

heideplanten
si<>rbeesters
coniferen
rozen
vruchtbomen
liaagbeplanting

Wij hebben een groot assortiment

voor u, zowel

haag- als solitair

Boömkwekerij en tuinaanleg B.V.

G. J. HALFMAN & ZN
Hofstraat 7 • HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

bosplantsoen
laanbomen
vaste planten
gazongraszaad
sportveldmengsel
compost '

turfmolm
tuinturf
potgrond
spoorbielzen

TEVENS

BLOEMBOLLEN met kleurenfoto
uit voorraad leverbaar



Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 NOVEMBER

Ned. Herv. Kerk

10 uur jeugddienst - Da Nijcmlyk Cnossen

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Verhaere

Avond- en weekenddienst doktoren

Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 3 t.e.m. 9 novmeber

B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. B. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 Hengelo Gld

Alarm rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

U.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

U.K. Kerk Ketfenborg

R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis,
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huisze Maria Postel: maandag, vrijdag missen 9.30 u.

KOLLEKTE

De gehouden nationale kollekte voor geestelijk ge-
handicapten heeft in de gemeente Hengelo Gld het
bijzonder mooie reslutaat opgeleverd van f 10342.—
Het plaatselijk comité wil hiervoor veel dank uit-
brengen aan gevers, geefsters en vooral aan de
kollektanten en kollektrices.

TONEELOPVOERINGEN HTV

Het leven heeft zo zijn eigen loop. Hiermede is het
gegeven uit het toneelspel ,,Zwijgen uit angst",
waarmee de Hengelo Toneel Vereniging HTV een
goed succes boekte, duidelijk weergegeven.
In dit stuk ziet men dat positie of iets dergelijks
geen voorwaarde hoeft te zijn voor een gelukkig
leven. Emma, de echtgenote van een gevestigd
architect, blijkt in haar jongere leven een verhou-
ding te hebben gehad met een ouder persoon, waar-
uit een dochtertje werd geboren.
Omdat zij te jong was om het kind te verzorgen,
.werd het overgelaten aan pleegouders, waarna
Emma de kleine uit het oog verloor.
Dit feit heeft zij altijd tegenover haar echtgenoot
verzwegen. Als later de bewuste persoon komt op-
dagen uit wiens verhouding zij haar dochtertje heeft
wordt zij gechanteerd om de waarheid niet naar
voren te laten komen. Als de zoon van de architect
dan op een verre reis een leuk meisje ontmoet,
blijkt dit de dochter van Emma te zijn.
Emma raakt hierdoor geheel overstuur, maar haar
echtgenoot blijkt ook in menselijk opzicht zijn man-
netje te staan en aanvaard de situatie.
Het spel onder leiding van regisseur H. Berendsen
boeide de aanwezigen van begin tot einnd.

Bloedplasma-avond Rode Kruis

afd. Hengelo Gld
WAAROM DONOR?

omdat er elk jaar meer dan 600.000 donaties nodig zijn
om aan de landelijke vraag te kunnen voldoen.

Omdat in noodgevallen, wanneer directe hulp nodig
is, grote hoeveelheden plasma-eiwitoplossing aan-
wezig dienen te zijn (rampen, ongevallen e.d.).

Om dat U het voor uw zieke medemens mogelijk
maakt een normaal leven te leiden. Denkt U b.v.
eens aan de kinderen die lijden aan een bloeder-
ziekte, waarvoor regelmatige toediening van het z.g.
„cryoprecipitaat" noodzakelijk is.

Omdat met immunoglobulinen vele infectieziekten
kunnen worden voorkomen.

Omdat iedere gezonde volwassene zonder enig risico
minstens twee maal per jaar een kleine hoeveelhei
van zijn/haar bloed kan afstaan. De totael hoeveel-
heid bloed van een gezonde volwassene bedraagt
ca 5 liter, terwijl er nog minder dan een halve liter
wordt afgenomen Het afgestane circulerende bloed
wordt snel uit de reserve-voorraden aangevuld.
Deze reserve wordt binnen enkele weken door
nieuwe aanmaak weer op peil gebracht.

Omdat iedereen zich af moet vragen waarom hij//ij
eigenlijk geen donor is.

Omdat U het zelf misschien eens nodig zult hebben.

Daarom . . . vraagt het Bode Kruis

U geeft toch ook?

WIJNAVOND NVEV

In totaal ongeveer 140 dames van de NVEV afd.

Hengelo Gld gingen voor een wnavond naar dran-

kenindustrie ,,De Monnik"B.V. te Oldenzaal.

In het kader van „glaasje op, laat je rijden", was

het vervoer prima geregeld. De dames werden ge-

bracht en gehaald met bussen.

In de loop van de avond werden vele soorten Moezel

en Rijnwijnen geproefd, hetgeen de gezelligheid van-

zelfsprekend verhoogde. Om de smaak te neutrali-

seren, werd stokbrood en kaas geserveerd.

Ook werden de dames op voortreffelijke wijze over

de verschillende smaken geïnformeerd en de bete-

kenis van de woorden, letters en cijfers, voorkomen-

de op de etiketten van de flessen, werd uitgebreid

uitgelegd. In het vervolg zullen de dames zich zeker

niet meer een of ander blümchen in de de handen

laten drukken in plaats van een kabinett.

Al met al een zeer leerzame avond, waarop met ge-

noegen kan worden teruggezien.

L.E. „DE ZEVENSTEEN"

Zaterdag 8 nov. a.s. houdt de L.R. ,,De Zevensteen"

uit Steenderen weer haar jaarlijkse feestavond.

Van voorgaande jaren is bekend dat de ruiteravond

altijd erg gezellig is en dat zal het ook dit maal wel

worden.

De toneel ver. ,,de Heide" uit Halle zal een tnoeel

stuk opvoeren. Na afloop hiervan is er dansen.

Het geheel vangt om half acht aan in zaal Broek-

huizen te Steenderen.

BILJARTVEB. VELSWIJK HEEFT WEER EEN

NATIONAAL KAMPIOEN IN HAAR KRING

Het was vrij laat in de avond toen de kersverse
kampioen Hans Evers terugkeerde op zijn thuis-
basis, café Evers te Velswijk.
Hans Evers is voor de 2e maal in zijn leven kam-
pioen van Nederland geworden op het groene laken
In Maastricht slaagde hij er in de titel te pakken in
de 3e klasse driebanden groot.
In de slotpartij moest hij, die normaal onverstoor-
baar blijart, toch nog even zijn nervositeit onder-
drukken, doch de 5 caramboles uit het ebgin van de
partij, bleken constant een voorsprong te zijn op
zijn tegenstander.
Binnenkort wordt weer deelgenomen aan een natio-
naal kampioenschap en wel in de spelsoort anker
kader 38/2, waarvoor hij als vierde is geplaatst.
Bij zijn thuiskomst werd Hans Evers toegesproken
door voorzitter Harrie Hendriks, die hem met vele
lovende woorden e enfraai boeket bloemen overhan-
digde. Van alle kanten mocht de kampioen geluk-
wensen in ontvangst nemen.
Voorzitter G. Jansen van het district Doetinchem
toonde in zijn toespraak grote erkenning voor de
kwaliteiten van Hans Evers, die in zijn biljart loop-
baan van klein naar groot biljart promoveerde.
Dat hij zijn kampioenschap terecht verdiend had
bleek wel uit het uitbundige driewerf hoera van de
aanwezigen naar de woorden van de heer Jansen.
Het thuisfront vierde het kampioenschap goed.

SPORTVERENIGING VELDHOEK OPGERICHT

Het idee om in de Veldhoek (gem. Hengelo Gld) een
sportvereniging op te richten kreeg in bar-café ,,de
Veldhoek" gestalte.
Op de oproep van het voorbereidingscomité, kwamen
velen de vergadering bezoeken, waaruit duidelijk
naar voren kwam om tot oprichting van een sport-
vereniging te komen.
De aanwezigen kwamen ook met een naam voor de
nieuwe vereniging naar voren, Sport Vereniging
Veldhoek (S.V.V.) Als clubkleuren werden gekozen
oranje en zwart.
Als eerste sport die ingevoerd wordt is het voetbal
aan de orde, terwijl t.z.t. bezien zal worden of nog
meer sporten ondergebracht kunnen worden.
Naast voetbal wordt gedacht aan tennis. Er zijn
thans voor de onlangs geopende tennisbaan reeds
60 abonnementhouders.
Verder wordt gedacht aan volleybal en handbal.
De belangstellenden op de vergadering waren in de
eerste plaats gekomen om te gaan voetballen.
Het voorlopige bestuur van de nieuwe sportvereni-
ging gaat er als volgt uitzien: J. Berenpas, voor-
zitter, A. Garritsen, secretaris, A. R. Mulder, pen-
ningmeester, H. Kremer, H. Garritsen, H. Schröder,
M. Klein Hesselink, R. v.d. Krol en H. J. Stoltenborg
Leven in de brouwerij in de wijk Veldhoek is de
drijfveer geweest om tot oprichting van een sport-
vereniging te komen.

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengaio Gld - Taf. 05753-IBOÖ

Vz Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Onlangs vond in het bestuur van de
Hervormde Stichting tot Huisves-
ting van Bejaarden te Hengelo Gld,
een voorzitterswisseling plaats.
De heer Maalderink die jarenlang
deze functie bekleedde, achtte nu
de tijd gekomen, zijn taak aan een
ander over te dragen.
In een bijeenkomst werd als nieuwe
voorzitter benoemd, de heer J. H.
Wansink.
Op de foto draagt de heer Maalde-
rink de voorzittershamer over aan
de heer Wansink, terwijl de heer
Hoordijk, directeur van het bejaar-
dencentrum „de Bleijke", glim-
lachend toekijkt.

Familiedrukwerk?
de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- 4

Verlovings- en Jubileumkaarten
i vindt u in de kollektie van 01

iutcrcsiril r
verkrijgbaar bij uw drukker

Wand- en vloertegels:
AANBIEDING WANDTEGELS
Grohn 15 x 15 cm Uni van 39,60 m2 voor
26,— m2

Grohn 15 x 15 cm Dekor 10%

Heike 15 x 15 cm Uni van 37,50 m* voor
25,— m2
Heike 15 x 15 cm Dekor 10%

Sphinx 10 x 20 cm Uni 5642 van 41.20 m?
voor 28,— m2

Sphinx 10 x 20 cm Dekor 671610%

Sphinx 15 x 15 cm Uni 5638 van 34,80 m2

voor 26,— m2

Sphinx 15 x 15 cm Dekor 6743 + 6741

Delos 15 x 15 cm Uni 200 van 32,70 m2 voor
24,— m2

Dclc-3 15 x 15 cm Dekor 10%

Inco 101/2 x 21V2 cm Dekor voor 20,— m2

Diverse restanten van 5,— m2

AANBIEDING VLOERTEGELS
De Valk Speciaal 211/2 x 211/2 cm 1 srt van
42,50 m2 voor 32,— m2

Ardesche 20 x 20 cm 1 srt voor 25,— m2

Grohn 20 x 20 cm herfst bruin 2074
1 srt van 48,— voor 38,— m2

Jansen Dings 20 x 20 cm 3-4 1 srt van 39,—
voor 24,—

Splijttegelsrood + geel genuanceerd
101/2x21V2cm1srtvoor23,— m2

Torre 20 x 20 cm 503 1 srt var» 39,— m2 voor
33,— m2

Diverse restanten vanaf 10,— m2

ENERGIEBESPARING:
in verband met 't open huis
SUPERVOORDELIG
Steenwoldekens 800/100/6 cm 1 kant papier

R = 1,5f 37,75 rol
Steenwol spijkerf lensdekens 600/60/8 cm

2 kanten papier R s 2,0 f 24,50 rol
Steenwol spouwplaat 4y2 cm 7,2 m2

per pak. R = 1,25 f 40.35 oak
Glaswol spouwplaat met 1 kant glasvlies

41/2 cm 10,5 m2 per pak f 58,75 pak
Restant partijen en dupanel

3 cm II f 8,50 m2

4 cm II f 10,50 m2

5 cm II f 12,50 m2

Uiteraard ook 1e soort leverbaar tegen
scherpe prijzen!
Tempex dik 5 cm met 2 kanten all. folie

f 11,50 m*
Tempex 300/100/3 cm f 4,25 m2

Tempex 300/100/4 cm f 5,60 m2

Tempex 300/100/5 cm f 7,—* m2

AANBIEDING MOZAÏEK
Parket mozaïek blauw-wit 46-53 24,— m2

Parket mozaïek groen-wit 46-53 24,— m2

Rustic brown AG 608 voor 30,-— m2

Koreaans mozaïek SH 77-01 voor 18,—

Villeroy en Boch 435 provencaal voor
25,— m2

Koreaans mozaïek GH 36 voor 30,—

Diverse restanten 15,— m2

Mozaïk speciaal,
echt iets voor de luxere badkamer,
type blauw 4655 nu OC mm— |Tl2

Plavuizen
af m 20x20 rood genuanceerd
fabrikaat J/D. Qg —_ |||2

Vele rest partijen wandtegels

v.a. 15,— IT|2
Kom naar onze showroom.
bij ons keuze uit ± 1000 soorten
tegels. _

Betonmolens, alle
maten uit voorraad

leverbaar.



NU VEEL
GOEDKOPER
BOUWEN

Open haard, bron van gezelligheid, reden voor veel sfeervolle uren.
Starend in de loeiende vlammen, bedenken welk blok er nu op moet.

Dat is het helemaal. Zulke open haarden levert H.C.I.
in verschillende uitvoeringen. Mogelijkheden te over om uw haard

geheel naar eigen wens te installeren zoals:

a. inbouwhaarden met steenmotief
b. gietijzeren inbouwhaarden
c. voorzet open haarden
d. open haarden met lucht

verwarming
e. hang open haarden
f. open haarden met aansluiting op

C.V. installatie (sterk energie
besparend)

g. gas open haarden

H.C.I. levert ook alle accessoires, zoals
rustiek eiken balken. Zie zelf wat
mogelijk is met een open haard,
kom op zaterdag 8 november naar
onze showroom

Kunststof
K6LJK0M geheel volgens
afbeelding 2.70 m.lang inclusief ATAG koel
kast, ATAG gas kookplaat,ATAG elektrische
oven.ATAGafzuigkap en blad-f RVS bak

(afgehaald a contant).

Keuken
Wandkasten
Van uitstekende kwaliteit

Wit 50 cm breed Wit 60 cm breed

nu 59 j *~ nu Dij9 •"

Witi80 cm breed Wit 100 cm breed

nu f 9j •"" nu OU, ""•

Formica wandkasten „beige"
50 cm breed 60 cm breed

nuÖOj"""" nu / ö,^~
80 cm breed 100 cm breed

nu 84,— nu 95,—
Uitsluitend afgehaald a contant.

STEENSTRIPS NU EXTRA
VOORDELIG
handvorm Zandberg 42,50 per m2

handvorm Yellowstone 42,50 per m2

kantrecht Yellowstone 14,80 per m2

kantrecht Rustiek 15,65 per
kantrecht FBGD 19,45 per m
kantrecht Oud Bont 25,—

per m2

tegen een^^^^ geringe meerprijs
in alle denkbare maten leverbaar.

Isolatie materialen
te kust en te keur

Voor de warme
en de koude tijden nu

Badkombinatie Honing-kleur
bestaande uit:
ligbad 170x70 cm ƒ175,-
Wastafel 64 cm en zuil ƒ127,-
Duoblock incl. zitting
en deksel / 350,-

Totaal ƒ652,-
Wastafels
Wit 55 cm. nu ƒ 48,95
Beige 60 cm. nu / 66,50
Mosgroen en zuil nu ƒ 112,00
Kal.geel en zuil nu / 112,00
Rustiek groen en zuil 60 cm.

nu / 179,00
Douche wanden
Scheidingswand voor douche
80x180 nu / 155,-
90x180 nu / 165,-
Douche deur 80x180 nu / 275,-
Ligbaden 170x70
Wit nu / 124,-
kleur: beige, Camel, Brons
Honing, Rustiek groen

nu / 140,-

Kranen (Wisa-gekeurd)
Badmengkranen vanaf ƒ 5,-
Igatsmengkranen vanaf ƒ 10,-
1 hendel mengkranen vanaf ƒ140,-

Afvalemmers
van edelstaal om zelf in uw aanrecht
te bouwen.
bij het openen van de deur gaat het
deksel vanzelf omhoog.
normaal f 94
Open huis prijs

Showroom-
keukens
PRIMEUR voor
NEDERLAND.
In allerlei maten,modellen en kleuren
kompleet volgens opstelling
Nu met kortingen tot zelfs
Wij maken het u gemakkelijk:
levertijden in overleg Gratis Opslag.

Hobby en industriële
gereedschappen.
Op alle aankopen van
gereedschappen,Tijdens open huis,
(Uitsluitend voorraad artikelen)

10 tot 15% korting
f a contant afgehaald)

OP ALLE VOORRADIGE
A.E.G.-MACHINES

30% KORTING
OP ALLE VOORRADIGE
BLACK & DECKER MACH.

15% KORTING

Aluminium ladders Reform
hoogte
Type 917 455-830 nu ƒ 344,--

Type 813 355-625

nu / 254.»

Type 811 305-525 nu / 225,--

keukens
rechtstreeks van
debeurs
Wij hebben voor u een groot
aantal beurskeukens ingekocht
die slechts één week op de beurs
hebben gestaan, deze zijn nu bij
ons te zien en te koop in de
speciaal hiervoor ingerichte
Keukenhal, met kortingen tot
zelfs45%

••••
|De eerste afwasmachine ter
wereld met micro-computer en
sensorelektronika nu te zien bij|
de H.C.I.

Atag

Af d. Keukens.
Een prachtige eiken keuken. 2.70 m.
lang
een van de meest verkochte
tijdens open huis

ATAG bakdemonstratie

Tijdens open huis grote
demonstratie met ATAG
inbouwapparatuur waarvan u
gedurende deze bakdemonstratie
het resultaat kunt proeven.

n Prachtige
aootsteenmengkraan

alleen bij de H.C.I.-| 39^

Paniek in onze overvolle magazijnen.
Wij moeten ruimte maken:
Hiervan kan u profiteren.
Kunststof Duropal. Aanrechtbladen.
60 cm breed. Vele kleuren,
nu slechts CQ _mm per str. meter.

(rest partijen 2e srt.
Deze hoogwaardige isolatieplaat
tijdelijk uiterst voordelig
3 cm dikte 4 cm dikte 5cm dikte

8,50 10,50 12,50
per m2 incl. B.T.W. afgehaald.

Dubbele spoelbakken met afdruip-
gedeelte. Ongelooflijk maar waar.
alleen bij de H.C.I. QO __

(zo lang de voorraad strekt)

Ronde spoelbakken voor inbouw
moccabruin, met R.V.S. randen
alleen nu

H.C.I BOUWMAT. CENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121

U.B.l
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MET DAG EN DATUM. 12- OF 24-UURAANDUIDING
WEKKER, UURSIGNAAL EN STOPWATCH.
EN ALS U WILT TWEE WERELDTIJDEN.

SEIKO
Precies dat tikje meer stijl.

CJLJ..A..J

De'nieuwe Seiko Duo-Timer.
Defunkties die u eist, <fe stijl}
Nu in vele modellen bij:

u past.

hortogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

Seegers - Halle
biedt aan:
De nieuwste koeienver-
zorgingsboxen, met voor-
en achterbeenhouder

Paardevoerbakken en
hooiruiven

Ploegen, cultivators,, mest
wagens, kiii lvoersnijdn-s
en grote maiskruiwaucns

IVvrns verhuren wy
tractorgrondf rezen

Voor al uw reparatie kunt
u terecht in onze moderne
werkplaats

Halseweg 58

Tel. 08843-798

's vaonds 08834-2986

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-

lijk te bedanken, betuigen wij langs deze weg

onze hartelijke dank aan allen, die op welke

wijze dan ook, ons 25-jarig huwelijk op 14 sept.

j.l. tot een onvergetelijke dag hebben egmaakt.

Wij zijn bijzonder getroffen door die fijne kerk-

dienst in de Kapel.

Tevens danken wij allen voor de hartelijkheid

en het medeleven tijdens ons verblijf in het

Berkeipa viljoen.

G. A. LENDEBINK

G. L. D. LENDEBINK-WELMERS

Bronkhorst, november 1980.

Bovenstraat 10.

EEN NIEUW JAAR
staat ons te wachten met 1981
WEER EEN JAAR OM BIJ TE HOUDEN

agenda's

platenkalenders

scheurkalenders

almanakken

horoscoopboekjes

Uit voorraad leverbaar
zolang de voorraad strekt

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Grote PAARDENMARKT
(Koldemarkt)

op woensdag

12 november

te Hengelo Gld
Aankoop prijzen voor de verloting

KWEKERIJ

HUBERS
BAAK

biedt te koop aan:

coniferen
in vele soorten

heideplanten, rotsplantjes

en andere

vaste planten
in 200 soorten

Sier/ieesfer en struiken

Bomen
voor kleine tuinen

Bosplantsoen en hagen
voor sier en groentetuin

Tuinturf en compost

Speciale aanbieding:

BAAKSE PEPPELS

voor 3.50

Verkoop liefst op vrijdag en zaterdag

Ook op bestelling

Telefoon 05754-406

TE KOOP:

mooie VIOLEN
gemengd en op kleur

Hoveniersbedrijf en
kwekery

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo
Tel. 05753-2619

Te koop goed bankstel.
De Heurne 50, Hengelo G.
Tel. 1868

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Lekkerland
en Parel. Tevens voor win
tervoorraad Surprise en
Pimpernel. H. van Kous-
svijk, Ockhorstweg 6, Wich
mond, Tel. 05754-793

Te koop appels, goudrei-
netten en golden delicious
en eetaardappels. Zater-
dags van 9-14.00 uur. B. J
Waenink, Regelinkstr. 13,
Hengelo Gld, Tel. 2050

Meisje, 16 jaar, zoekt werk
voor zaterdags. Liefst om
geving Hengelo-Zelhem
Tel. 08344-460

Te koop jongen hennen en
lianen (Barnevelders)
B. Abbink, Kloosterweg 2,
Hengelo Gld

Te koop prima consumptie
aardappelen hij E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld, Tel. 1567

Flanellen

damespyama's
MATEN 40 T.E.M. 52

VAN 29.95 NU VOOR

25.00

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

HUSQVAJBNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel reparaüe-lnrlchang

BORGONJEN
Kerkstraat IS • TOBDEN TeL 0575MS85

Spalstraat 19 Hengelo GW - TeL 05753-1418

GEVRAAGD:

een net meisje
plm 17 jaar

voor de cafetaria

van 11.30 tot 18.30 uur

Zaterdag en zondag om de 14 dagen

Hotel-cafetaria Langeler
Telefoon 05753-1212

Voor een perfecte RU-QPIFIDING

naar AUTORIJSCHOOL

L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Tel. 05753-1845

Wij lessen met de nieuwste

OPEL ASCONA 2000
VAMOR + Ml gedipl. instrcuteur en instructrice

Ook te bereiken op Spalstraat 12, telefoon 2396

Op donderdag 13 november a.s.
is er van 20.00-22.00 uur gelegenheid om

vakantiebonnen in te leveren
voor de Kerstverzilvering

bij W. LIMBEEK

St Janstraat 63, KeUenborg

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond FNV
af d. KeUenborg

Hengelose Hengelaars Ver.

Ledenvergadering
op maandag 10 nov.
in caf^-restaurant Concordia

Aanvang 20.00 uur

Agenda is bekend

Het bestuur

Rien Poortvliet
een veelgevraagd schr^ver

heeft weer een nieuw boek:

VAN DE HAK OP DE TAK
Voorts nog leverbaar

van deze schrijver:

De vossen hebben holen

Het Brieschend Paard

Te hooi en te gras

Jachttekeningen

De kabouter

Poortvlietkalender 1981
Deze kalender met prachtige platen

in een beperkte oplage

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Voor DRUKWERK zoals

geboortekaarten, ondertrouwkaarten, gelegenheidskaarten

enveloppen, briefpapier, rekeningen, formulieren

en nog meer op dit gebied

is Drukkerij W O L TE R S uw drukker
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1455


